
PREMIS EXTRAORDINARIS
BASES

Novembre 2021

Poden optar a premi extraordinari tots aquells alumnes que al final de grau
professional hagin obtingut la qualificació d'excel·lent en les següents
assignatures:

● Instrument
● Harmonia
● Música de Cambra
● Història de la Música

La presentació de les instàncies es realitzarà per correu electrònic a
cmtgna@dipta.cat abans del 22 d’octubre de 2021.

Les proves es realitzaran al voltant de la festivitat de Santa Cecília.

El programa és el següent:

Instrument
-    Interpretació d'un mínim de dues obres de diferent estil.
-    La durada del programa serà de 30 minuts com a mínim.

L’alumne haurà d’enviar per correu electrònic les partitures del programa
que presenta (amb la part de piano si toca amb pianista acompanyant).

Harmonia
1- Presentació d’un treball, el qual pot ser del curs, que consistirà amb
una composició per instrument solista i piano o conjunt instrumental amb
o sense acompanyament de piano.
- Les característiques estètiques i el llenguatge, tant de la melodia
com de l’acompanyament, són totalment lliures.
- La durada mínima ha de ser de 80 compassos, incloent la
introducció i la coda facultativa.
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2- Treball en clausura, que consistirà en la realització de l’acompanyament
d’una melodia donada o amb l’harmonització d’un baix o cant donat.
- La durada màxima d’aquests treballs determinats pel tribunal serà
de 16 compassos.

Música de Cambra
Interpretació d'un mínim de dues obres de diferent estil. La durada del
programa serà de 30 minuts com a mínim.

Abans de fer la inscripció, l’alumne ha de consultar amb el professor cap
de seminari de música de cambra la proposta de la formació del grup i el
programa que vol presentar.

L’alumne haurà d’enviar per correu electrònic les partitures del programa
que presenta.

Història de la Música
- Una audició de deu fragments musicals, des del cant gregorià fins el
segle XX, del llistat adjunt.
- Desenvolupar un tema (designat pel tribunal) des del punt de vista
estilístic, estètic i històric corresponent a una de les audicions anteriors.
- Completar una graella de quaranta noms propis centrant-los en
l'època, especialitat i obres que els identifiquin.

Llistat d’obres per la prova d’audició
1. J.S. Bach, Concert de Brandemburg nº2
2. J. Haydn, Simfonia num. 104
3. W.A. Mozart, Simfonia num. 41
4. W.A. Mozart, Òpera “Les bodes de Figaro”
5. Beethoven, Simfonia num. 7
6. Mendelsshon, Simfonia num.4 “Escocesa”
7. Mendelsshon, Obertura “Les Hebrides”
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8. Chopin, Nocturn num. 4
9. J. Brahms, Simfonia num. 4
10. Mussorsky, “Quadres d’una exposició”
11. R. Wagner, Tristany i Isolda, preludi i mort
12. M Reger, “Fantasia i Fuga” per orgue
13. G. Mahler, Simfonia num. 1
14. C. Debussy, Preludio a la siesta de un fauno
15. Stravinsky, Petrouska
16. Prokofiev, Simfonia clàssica
17. Gerswin, Rapsodia in blue
18. M. De Falla, Amor brujo
19. E. Grieg, Peer Gynt
20. Schonberg, Pierrot Lunaire
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